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Wat?
Creativiteit gaat over soepel denken, 

dingen van allerlei kanten bekijken 

en nieuwe oplossingen zoeken. Haal 

dit verborgen talent in de speler naar 

boven door het harder zetten van zijn 

creatieve volumeknop.  

Wanneer?
Je merkt dat de speler vast loopt. 

Je ziet dat hij niet goed weet welke 

oplossingen hij kan aandragen om 

zijn doel te bereiken. Wellicht dat 

de speler een portie zelfvertrouwen 

kan gebruiken in het vrij en hardop 

nadenken.

Gebruik deze hulpkaart in 

combinatie met de hulpkaart 

'De superheld' om de held een 

'Vliegende start' te geven!

Hoe?
Je laat de speler twee van de drie 

warming-up oefeningen doen. Hij 

ervaart hoe hij los kan komen uit 

bestaande gedachtepaden en dat 

slechte ideeën niet bestaan. Hierdoor 

komt vrijdenken tot stand. 

De opdracht
'Leg de speler uit dat hij twee van 

de drie warming-up oefeningen mag 

kiezen, die de speler helpen bij vrije 

denkruimte creëren. Je spreekt de 

wens uit dat de speler vrijer wordt 

in zijn denken en benoemt dat je het 

idee hebt dat hij zich vastdenkt. 

1. Groen licht... Go!

Materiaal: wasco krijt, papier, 

spiegeltje en timer. 

Teken straks met ogen dicht in 

2 minuten een zelfportret.

Kijk vooraf 10 seconden in het 

spiegeltje. 

Of teken (met je ogen dicht) een 

dier naar keuze. 

 

2. Liefde op het eerste gezicht...

Pak pen en papier. Zoek zo veel 

mogelijk overeenkomsten tussen... 

'Boom & chips' of 'Theekopje & boek'.

3. Bronkaartje

Pak de stapel Actie- en spelkaartjes. 

Presenteer deze in een waaier 

naar de speler. De speler kiest een 

willekeurige kaart uit. De opdracht op 

het kaartje leest de speler hardop voor 

en voert daarna de opdracht uit. 

Auteur: Patricia Kroes-Vonk* 

Patricia werkt vanuit haar eigen bedrijf 

Eizersterq als coach van 

Anders doen = anders denken. 

De creativiteitsboost die je bij Eizersterq 

krijgt is De nieuwe energie drank die jou 

laat vliegen. Nieuwe mogelijkheden zien, 

vergroten van probleem oplossend vermogen, 

fl exibel zijn en omgaan met veranderingen 

dat is Eizersterq voor nu & later!

Een betere wereld begint bij creativiteit, 

dat kan jij! 

Als ik 1 ding mag kiezen wat mij aanspreekt 

in de breedste zin van het woord creativiteit 

is dat FAUTEN maken mach. 'Creativiteit in 

mijn leven heeft dezelfde functie als zuurstof. 

Het geeft mij een gevoel dat ik van top tot 

teen leef!' 

www.eizersterq.nl 

*  Tevens maker van de hulpkaart 
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